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تناول البحث موضوع الكي في الطب الشعبي الموصلي وتحدث عن مرض عـرق                
راض التي تعالج بهذه الطريقة حيث تحدث عن تاريخ استخدام الكي النسا كنموذج لبعض االم

في الطب ومن ثم عن بعض أهم اعراض واسباب عرق النسا ومناطق االلم وطرق معالجتها      
بالكي مبيناً االدوات المستعملة في عملية الكي والمناطق المحددة للكـي، وأخيـراً النتـائج               

  . في شفاء هذا المرضالمترتبة على عملية الكي ومدى فاعليتها

Abstract 

The present paper deals with cauterization in Mosul public 
medicine. It  tackles the sciatic Nerve as a case study of the diseases that 
can be cured with cauterization. It traces the history of cauterization in 
medicine and some of the major symptoms of sciatic Nerves, pain areas 
and ways of treatment. It also presents the tools used in this method, 
parts of the body to be cauterized and finally the outcome of treatment 
and the degree of healing from this disease. 
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ن خلق اهللا سبحانه وتعالى االنسان ابتاله بانواع شتى من األمراض، واألسقام،            منذ ا   
واألوجاع، واآلالم، الزمته وستبقى تالزمه حتى آخر يوم في حياته وكان الكثير منها سـبباً               
في نهاية هذه الحياة التي كان حبه لها وتشبثه بها دافعاً كبيراً له في البحث عن الدواء الـذي             

نها او يخفف عنه بعض األلم الذي يعانيه نتيجة اصابته ببعضها وهكـذا ومثلمـا               قد يشفيه م  
تعددت االسقام واآلالم تنوعت االدوية والوسائل واألدوات التي عرفها االنـسان ويتعـرف             
عليها في كل يوم من اجل االستشفاء بها، ومن رحمة اهللا بهذا اإلنسان أنّه ما انزل به مـن                   
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اء فعرف الكثير منها ومازال يجهل الكثير ومصداق ذلك في قول نبينا            داء اال وانزل له الدو    
وفـي  " ما انزل اهللا داء إال وانزل له الشفاء" وكما ورد في الحديث الصحيح     االكرم محمد   

من هنا كان االستـشفاء     . )١("ان اهللا جعل لكل داء دواء فتداووا وال تتداووا بحرام         "لفظ آخر   
وعرق النـسا   . خدمها اإلنسان والزال في عالج بعض األمراض      بالكي من الطرق التي است    

ق المـستعملة فـي عالجهـا       ائمن األمراض الشائعة والمعروفة التي الزال الكي أحد الطر        
وصاحب البحث احد من يمارس العالج بهذه الطريقة بعد ان وِرثَها عن عائلته التي مارست               

نت النتائج المترتبة على هذا العالج ايجابية       العالج بها لفترة تربو على القرن من الزمان وكا        
بشكل كبير جداً لدرجة أن الكثير ممن عولجوا بها لم يتوقعوا هذه النتائج بعد أن اعياهم األلم                 

  . لفترة طويلة من الزمن 
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          ـةُ   . معروف احراق الجلد بحديدة ونحوها، كواه كيـاً       : يقول ابن منظور الكَيوالكي :
ميسم يكوى به، واكتوى الرجل يكتوي اكتـواء اسـتعمل الكـي،            : والكاوياء  .  الكي موضع

  ) ٢(.فَعال من الكاوي: الرجل طلب ان يكوى والكَواء 
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اليمكن ان نحدد على وجه الدقة التاريخ الذي عرف فيه االنسان الكي طريقة للعالج                
 في تاريخ الحضارة العراقية بدأت تردنا بعض النصوص         اال انه ومع معرفة الكتابة والتدوين     

الطبية التي تتحدث عن بعض األمراض وأسبابها وطرق معالجتها ومن بين هذه النـصوص              
اذا تألم الرجل من صـدغيه      (نص يشير إلى الكي كطريقة لعالج احد االمراض إذ ورد فيه            

وردنا مـن الحـضارة     كما  . )٣()فضع القضيب المتوهج على عضالت رقبته وسوف يشفى       
أحد حكماء اليونان للكي او الحـرق فـي         ) ابقراط(اليونانية ايضاً بعض االشارات عن ذكر       

في دليـل اخـر علـى       . )٤(.محاولة لعالج مرض السرطان وما يترتب على ذلك من نتائج         
استخدام هذا النوع من العالج من قَبل قدماء اليونان ، وعرف العرب ايضاً العالج بالكي في                

  :اريخهم القديم وفي ذلك قال شاعرهم ت

 وقد يعجز الـداء الـدواء مـن أمـري        
  

         ويشفيه من داء به الكـي والفـصد 
  

  .وقالوا ايضاً آخر الدواء الكي 

وعرف العرب المسلمون العالج بالكي وورد في السنة المطهرة اكثر من حديث عن                    
 فشرطة محجم أو شربة عـسل أو        ثالث ان كان في شيء شفاء      "االستشفاء به حيث يقول     

  )٥("كية تصيب ألماً وأنا اكره الكي وال احبه
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 رمي يوم االحزاب سعد بن معاذ فقطعوا اكحله، فحسمه رسـول اهللا             " قال   جابر   وعن
اشتكى (وعن ابي سفيان عن جابر قال       . والحسم الكي " بالنار فانتفخت يده فحسمه مرة اخرى     

  .)٦(" طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه اهللا ُأبي بن  كعب فأرسل اليه رسول

 بين اظهرنا فما    وفي رواية عن قتادة عن أنس قال كواني ابو طلحة ورسول اهللا               
  .نهيت عنه

وقد استخدم أشهر االطباء المسلمين من امثال ابن سينا والرازي والزهـراوي العـالج                   
لطب عن عالج عرق النسا بالكي ويقـول        بالكي حيث يتحدث الرازي في كتابه الحاوي في ا        

  .يجب ان يكوى مفصل الورك

كما تحدث ابو القاسم الزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف المكون من                   
ثالثين مقالة عن العالج بالكي وافرد لذلك مقالة خاصة ذكر فيها اكثر من خمـسين مرضـاً              

  .يعالج بالكي

 الطب  امفي الطب حتى وقتنا الحاضر سواءاً في الطب الشعبي          وما زال الكي يستخدم          
الحديث وما استعمال الكهرباء في الكي في عالج بعض األمراض السرطانية أو في العمليات 
الجراحية لوقف النزيف الوعائي اال طريقة اخرى للعالج بهذه الطريقة وحتى استعمال بعض    

  .نوع من الكي ولكن بالطرق والوسائل الحديثةاالشعة في معالجة بعض األمراض ما هو اال 

ـ                    فـي   اًاما في الطب الشعبي فهنالك الكثير من األمراض التي يستخدم فيها الكي عالج
الوقت الحاضر وعرق النسا من بين هذه األمراض التي الزالت تعالج بالطب الشعبي وبالكي 

  .تحديداً وانا وكما ذكرت امارس العالج بهذه الطريقة

  .ا هو عرق النسا وما هي اعراضه واسباب االصابة به وطريقة عالجه بالكيفم
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النّسا بالفتح مقصور بوزن العصا عـرق مـن         : يقول ابن منظور في لسان العرب         
  .الورك الى الكعب

النّسا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتـى            : ويقول االصمعي   
خاصر، والعرب التقول عرق النسا كما اليقولون عرق االكحل والعرق االبجل انمـا             يبلغ ال 

  ... واالفصح ان يقال له النّسا العرق النّسا   .)٧(هو النّسا واالكحُل واالبجل

وفي اآلداب الشرعية النسا هو المرض الحال بالعرق فهو اضافة الشيء الـى محلـه                     
النّسا هو العرق نفسه فيكون من اضافة الـشيء الـى           : ال  ومنع بعضهم من هذه التسمية وق     

  .نفسه وهو ممتنع، وقيل سمي بذلك، الن ألمه ينسي ماسواه
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ونظراً لوجود عالقة بين عرق النسا وبين ما يسمى بالعصب النسيء فما هو هـذا                 
يبلـغ غلظـه    العصب ؟ العصب النسيء هو اثخن واطول عصب في جسم االنسان باكمله و            

غلظ اصبع البنصر وهو يمد ظهر الفخذ وظهر الساق وباطنها وعضلتها والقدم بالغذاء الذي              
يحتاج اليه، وتصل الياف الشعور من جلد ظهر الرجل والقدم الى هذا العصب ويتوزع هذا               

العصبان المأبـضان الخـارجي     : العصب بشكل كبير جداً وينفصل عند الركبة الى قسمين          
ويقع العصب الخارجي على مقربة من سطح الجزء االسفل من ظهـر مفـصل              والداخلي،  

اما االلتهاب الذي يصيب    . الركبة، ويمكن وضع اليد عليه ومسكه باليد وخاصة عند النحفاء         
  .غالف العصب النسيء فيسمى عرق النساء

ويتألف عصب النسا الصغير من الياف توصل االحساس من الجلد ويغـذي الجلـد                
فالعالقـة بـين عـرق النـسا        . خذ وظهر الساق والنصف االعلى من جلد الساق       واعلى الف 

  )٨(.والعصب النسيء ان عرق النسا هو االنبوبة التي يمر بداخلها العصب النسيء
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عرق النسا هو مرض يصيب النساء والرجال على السواء وآالمه مفرطة تبتدأ غالبا               
لفقري وبالتحديد في منطقة الفقرة الرابعة من الفقـرات القطنيـة مـروراً             في أسفل العمود ا   

ويوجـد  . بالورك الى عجز الفخذ إلى تحت الركبة وإلى أسفل جانبي الساق وجانـب القـدم             
  .نوعان من ألم عرق النسا

هو الذي يمكن تعريفه بألم عرق النسا الحقيقي وهذا يصيب العطب العـصبي              : النوع االول 
هنا يحـدث   . مته او احد جذوره المكونة له تتوتر او تنسحب او تنضغط او تتهيج            النسوي بر 

 والفخذ والساق والمتداد العصب أو أحد فروعه        اإللية بصورة دقيقة باتجاه     اًدو محد اً حاد اًالم
             التشريحية ويكون التمديد جيدا ومطابقا النتشار العصب من الوجه التشريحية والى درجة أن

 أن يرسمه على جلده باتجاه العصب وقد يصل األلم إلـى اصـابع القـدم                المريض يستطيع 
 وهذا النوع من ألم عرق النسا يكون عالجـه          )٩(. والدبابيس والخدر  اإلبرمصحوبا بوخزات   

بالكي من انجع العالجات ويعطي نتائج غير متوقعة يصل فيها الشفاء الى نسبة قد تصل الى                
  .بة وممارسة طويلة مع العالج بهذه الطريقةباذن اهللا وهذا الكالم عن تجر% ٨٠

 من عرق النسا هو الذي يسمى الكاذب او الخادع وهو الم يشير الى              النوع الثاني اما    
منطقة الفخذ والساق وهو الم غامض وغير محدد وثقيل ويمتد عميقاً وينتشر الـى الـساق                

نوع من االلم غير حاصل عن      واليمكن تحديد امتداد االلم باتجاه الساق بصورة دقيقة وهذا ال         
تأثير مباشر على العصب او جذوره العصبية وانما هو رجيع من مرض العمود الفقـري او                

  )١٠(.احد ملحقاته، العضالت واالنسجة الرابطة والمفاصل والعظام واالحشاء الداخلية
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 حارق بطبيعتـه او     الشكوى الرئيسة لعرق النسا هي األلم المفاجئ أو المتدرج وهو           
ألم قارص وياتي على شكل نوبات شديدة أو بصورة مستمرة ومن شدة األلم بحيث يـصعب                
على المريض أن يجد وضعية تريحه وبخاصة عندما يزداد الضغط على العصب في أثنـاء               
الجلوس ويزداد األلم ليالً او في اثناء السعال أو العطاس أو الضحك او الكالم بصوت مرتفع               

ناء السير او التغوط ودائماً يأخذ المريض وضعية خاصة في السرير حيث ينـام علـى            او اث 
جانبه ويثنى الظهر والورك والركبة وحتى القدم، ويمتد األلم غالبا من الظهر وااللية والفخذ              
والساق بامتداد تفرعات الجذر العصبي الذي اصابه العطب ويتجنب المريض الضغط علـى             

  )١١(.اصة في اثناء الوقوف أو السيرالعصب بأخذ وضعيات خ
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يصيب عرق النسا الرجال والنساء على حد السواء في مختلف االعمـار وخاصـة بـين                 -
  .الثالثينات واالربعينات من العمر

 .االشخاص المصابون بداء السكري -
ي السيارات ومبرمجي الحاسوب او موظفي      المهن التي تتطلب الجلوس لفترة طويلة كسائق       -

 ، ومن خالل ممارستي لعـالج       )١٢ (البنوك، وايضا المهن التي تتطلب حمل اشياء ثقيلة       
 اصـحابها مـن     عانىعرق النسا بطريقة الكي وتعرفي على الكثير من الحاالت التي           

 المرض وجدت ان معظمهم كان ممن يمارس بعض االعمال التي تتطلب            االصابة بهذا 
استخدام االرجل في عملهم لفترة طويلة وكذلك الصابات فـي العمـود الفقـري قـد                

 .يتعرضون لها وقد يصيب االلم احدى الرجلين او كليهما معاً
@bäÛa@Ö‹Ç@‹ß@lbjaZ 

عادة عقب القيام بجهد غير عـادي       لمرض عرق النسا اسباب كثيرة اال انه قد يحدث                
ويمكن ان يحدث نتيجة تمزق احـد       . كرفع ثقل او قد يكون ضمن حاالت االلتهاب المفصلي        

. االقراص الموجودة بين الفقرات فيضغط على قاعدة العصب عند نزوله من العمود الفقري            
ايضاً إلـى   وقد يؤدي االلتهاب العظمي المفصلي في النخاع وفي حاالت التضخم في النخاع             

  .)١٣(حدوث األلم في هذا العرق

فضالً عن أسباب اخرى مثل الكدمات الموضعية، وانحراف قوام الشخص، وسـوفان                  
  )١٤(الفقرات القطنية، واالم الظهر المرافقة للحمل والوالدة

ويرى القدماء أن عرق النسا يكون من فساد الصفراء أو من كثرة القيام في الـشمس                      
لذلك رطوبة الورك ويكون ايضاً من أخالط رديئة تخالط الدم فيحدث وجع في عصب      فتجف  

  )١٥(الفخذ ثم ينحدر الى األصابع ايضاً

ومن طريف ماذكر عن أسباب االصابة بعرق النسا ماورد في األرجوزة الـشقرونية                   
  :من أن اكل السردين يسبب االصابة به حيث جاء فيها 
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ــسردي  ــح كالـ ــا ملّـ ــل مـ  نوكـ
  

ــين    ــره المب ــع ض ــذر جمي  فاح
  

ــر داء    ــسام ش ــي االج ــدث ف  يح
  

 كوجــع الجنــب واالستــسقاء    
  

ــسا  ــرق الن ــي ع ــع ف ــا اوق  وطالم
  

 )١٦(فمــن يكثــر اكلــه فقــد اســا  

  

@bäÛa@Ö‹Ç@xýÇZ@ @

QM@sí‡¨a@kİÛa@À@@@Z@ @

يوصي معظم األطباء األشخاص المصابين بعرق النسا بالراحـة التامـة وبوضـع             
بة على مواضع األلم والعضالت المتقلصة وباعطائهم بعض المسكنات         كمادات جافة أو رط   

مع شدة األلم كاألسبرين والبراسيتول والفاليوم وفيتامين ب وقد يضاف مسكنات أخرى فـي              
الحاالت الشديدة وقد يضاف إعطاء أمواج كهربائية قصيرة للتغلب على التليفات الموضـعية           

اال ان معظم هذه العالجات لم تجِد نفعـاً مـع           . مع اضافة تمارين متدرجة وتدليك موضعي     
الحاالت الشديدة وقد أعيت كثير من المصابين بعرق النسا كثرة مراجعاتهم لألطباء وتناولهم             
للمهدئات والمسكنات دون جدوى وقد ذكر لي كثير منهم ان بعض االطبـاء قـد نـصحهم                 

وا منـه بـاذن اهللا وبـشهادة        بالعالج بالطب الشعبي فكان الكي عالجهم االخير الذي تعـاف         
فما هي طريقة الكي وماهى األدوات المستعملة فيها وايـن يكـون الكـي              . العشرات منهم   

  . بالتحديد

@áìÛa@òîßbÈÛbi@óàíë@ïØÛbi@xýÈÛaZ@ @

@ïØÛa@paë†cZ@ @

حديدة توضع على النار حتى تصبح حمـراء مـن           :  المكواة او الميسم او اداة الوسم        
لى المكان المصاب في جسم المريض وهناك أنواع مـن أدوات الكـي             الحرارة ثم توضع ع   

اال ان جميعها   . باشكال واسماء متعددة تستخدم للعالج بالكي ألمراض مختلفة ايضاً        " المياسم"
ابـو  (عبارة عن حديدة طويلة قد تكون محنية الراس كالتي تستخدم في عالج أبـو صـفار                 

كبد وأوجاع الفقرات والرأس وبعـض أمـراض        وعرق النسا وورم الطحال وآالم ال     ) جنيب
وقد تكون نهاية بعضها مثل المسمار او على شكل حلقة او مستقيمة أو على شكل               . األطفال
  .منجل

@ïØÛbi@bäÛa@xýÇZ@ @

  :اما في علة عرق النسا فيستعمل الكي على اربعة وجوه : يقول ابن القف 

  . األلم من النزول  ان يكون موضع الكي في مفصل الورك قبل أن يتمكن-١
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 ان يكون ثالث كيات احداها من خلف على مفصل الورك، واخرى فوق الركبة، وثالثة               -٢
  .فوق الكعب من خارج 

 ان تتخذ آلة شبيه بالقدح من نحاس او حديد طولها نصف شبر وغلظ شفتها قـدر نـواة                   -٣
بقدر عقـد االبهـام   التمر وفي داخلها قدح اخر وثالث داخله ويكون البعد من كل قدح وقدح           

مفتوحة من الجهتين حيث يخرج منها الدخان عند الكي من الطرف ويكون بينهما اتصال ثم               
والعليـل  ) عمق المفصل (يتخذ مقبض للجميع من حديد يحمى بالنار ويكوى به حق الورك            

متكئ على جنبه الصحيح ويعمق الكي ثم يترك ثالثة ايام ويدهن بالسمن ويكـشف الجـرح                
  .تى تخرج المادة منه ثم يعالج بالمراهماياماً ح

ان يكون بالماء الحار قدح داخل آخر وبينهما وصل في وسط القدح ويكـبس بـه حـق                  -٤
الورك كبساً جيداً ويصب الماء الحار بينهما ويوصى المريض أن يصبر على الوجـع فـان           

ويـدهن بالـسمن    وبعدها يرفَع القدحان يمسح بماء ويترك ثالثة ايام         . يحرق: موصفه يلذع   
  )١٧(.ويعالج بالمراهيم

ويذكر الرازي في الحاوي ان عرق النسا اذا لم ينفع معه الحقن والحمام واالضمدة                
الملينة والمحللة فإنه يكوى على العصب الذي في الظهر الى جانب الكلية وعلـى الفخـذين                

 كيات عنـد    اربع كيات وعلى الركبتين اربع كيات وعلى كل ساق بالطول موضعين واربع           
وفي الطب الشعبي اليوم يتم الكي ايضا فـي عـدة            . )١٨(الكعب واربع عند اصابع الرجلين    

مواضع بواسطة ميسم او حديدة متوسطة بعد حنيها تم وضعها في النار حتى يصبح لونهـا                
  .احمر

  . يتم الكي عند اصبع الخنصر الصغير من الرجل التي بها االلم :اوال 

كعب بمسافة اربع اصابع الى االعلى من الجزء الخـارجي مـن سـاق               الكي فوق ال   :ثانيا  
  .الرجل التي بها االلم

 الوسم االخير المدور في اعلى الفخذ على شكل عالمة اكس بعد ان يتم تحديد موضع                :ثالثا  
الكي بواسطة الضغط باالبهام على مسار عرق النسا بواسطة المعالج ويتم تحديد منطقة االلم              

  .يضمن طرف المر

@òîÛbnÛa@†aì¾a@ÞbàÈna@À@˜ƒÜnnÏ@ïØÛa@À@Ôí‹ @bßaZ@ @

الذي يستخدم في شوي اللحم     ) بالشيش( ميسم محني النهاية او قضيب معدني رفيع اشبه          -١
  ).التكة(

  . منقل او اداة توضع فيها المادة التي تحضر منها النار-٢

  .عد منها الناروهي المادة التي ت) الدباغ( ثمر الرمان – كمية من قشور -٣
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  ).البازة او الجابان(فضل ان تكون جديدة من القطن ي قطعة قماش قطنية نظيفة و-٤

  . قليل من الماء-٥

@ïØÛa@òîÜàÇZ@ @

توضع قشور الرمان في المنقل وتحرق حتى تتحول الى جمر توضع فيها بعد ذلك                
 يكاد ومن ثم يحدد      أو اًالميسم او القضيب المعدني المعد للكي ويترك حتى يصبح لونه أحمر          

 سم عن مفاصل االصابع الثالثة الوسـطى باتجـاه          ٢-١مكان الكي ويكون على مسافة الى       
الجزء الداخلي من ظهر القدم بالنسبة للرجل التي بها االلم ومن ثم تغطس قطعة القماش في                
 الماء وتوضع فوق المكان المحدد للكي ومن ثم يؤخذ الميسم او القضيب المحمر ويضغط به              

بهدوء لمدة ثواني قليلة على قطعة القماش على المكان المخصص للكي حتى يتـرك اثـراً                
واضحا للكي بعد رفع قطعة القماش عن موضع الكي وقد تستخدم بعض المراهم الخاصـة               
بالحروق يدهن بها مكان الكي كما يستحسن أن ينظف مكان الكي جيداً ويعقم باستخدام بعض         

وصى المريض بعد ذلك بعدم ايصال الماء إلى مكان الكي لمـدة            المطهرات قبل الكي كما ي    
  .يومين أو ثالثة ايام حتى يتعافى مكان الكي بسرعة

@ïØÛbi@xýÈÛa@wöbnãZ@ @

ان معايشتي لعالج عرق النسا بالكي لفترة طويلة من الزمن وكذلك ممارستي لهـا                
اثبتت بشكل قاطع وبحمـد  لفترة ليست بالقصيرة ومتابعتي لعشرات الحاالت قبل الكي وبعده       

من الحاالت التي كان يعاني اصحابها من عرق النسا الحقيقي وليس           % ٨٠اهللا ان اكثر من     
الكاذب قد تماثلوا للشفاء تماما بعد الكي بفترة قصيرة قد تكون ساعات او أيام او اسبوع في                 

جال أم النساء اقصى حد وان معظم من تم معالجتهم بالكي من األشخاص سواءاً كانوا من الر
كانت لهم معاناة طويلة ومريرة مع هذا األلم ويذكر معظمهم انهم قد عانوا االمرين من كثرة                
مراجعاتهم لالطباء والمستشفيات وتناولهم للمهدءات والمسكنات التي كان تاثيرها وقتياً فقط           

 وانهم لـم     انهم لم يعودوا  يحسوا بأي الم،       -حسب وصفهم ب و -اال انهم وبعد عالجهم بالكي    
يكونوا يتوقعوا مثل هذه النتائج االيجابية والسريعة للعالج بالكي وبناء علـى هـذه النتـائج                
االيجابية جدا والتي ترتبت على استخدام الكي في عالج عرق النسا وشفاء معظم الحـاالت               
التي عولجت بهذه الطريقة باذن اهللا فقد تبلورت لدي وجهة نظر شخصية متواضعة عن سر               
شفاء هذا المرض بالكي تتلخص بان عصب النسيء الممتد داخل عرق النسا قـد يتعـرض                
لخلل أو قصور في وظائفه نتيجة اصابته ببعض االلتهابات الناتجة عن بعض أمراض الظهر  
او العمود الفقري التي ذكرتها سابقا وأن الكي ولذعة النار الناتجة عنه تحفز عصب النسيء               

 بشكل طبيعي وبالتالي الشفاء من اآلالم التي كانت تعاني منها أجزاء            فيعود لممارسة وظائفه  
الرجل التي يغذيها هذا العصب ومع ذلك فانني انصح المريض احياناً بعدم الكي عندما يكون               

م عرق النسا الحقيقي وانما هي آالم       اآلالم التي يعاني منها ليس اآل     التشخيص غير دقيق وأن     
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 نهائياً بالنسبة لألشخاص الذين لديهم بعض األمراض المزمنة مثل          كاذبة كما امتنع عن الكي    
  .السكري او ضغط الدم أو بعض المشاكل في القلب

@”ßaìaZ@ @

اري في شرح صحيح البخاري، ج                       ) ١( تح الب ن حجر، ف ي ب ن عل د ب ، دمشق،   ٣، ط ١العسقالني، احم
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